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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

4.1.1. Profil, Visi dan Misi Sekolah 

Setiap sekolah dalam penelitian ini mewakili seluruh SD 

di kota Ambon. Adapun SD yang diteliti merupakan SD yang 

berada di kota, pinggiran kota maupun di desa. Dalam hal ini 

SDN Negeri Lama merupakan SD yang bertempat di kota 

tepatnya di daerah Negeri lama, SD Inpres 35 Passo bertempat di 

pinggiran kota yaitu di Passo dan SD Inpres 53 Batugong 

bertempat di desa yang letaknya di daerah Wailiha Toisapu. 

Adapun visi dan missi masing-masing sekolah ialah 

sebagai berikut: 

1) Sekolah SDN Negeri Lama. Visi: “Terwujudnya 

warga sekolah yang berprestasi dan sadari lingkungan 

berdasarkan iman dan takwa”. Misi: (1) Menciptaka 

warga sekolah yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa; (2) Melaksanakan pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan; (3) 

Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler demi 

mengembangkan potensi minat dan bakat seluruh 

warga sekolah; (4) Menciptakan lingkungan sekolah 

yang bersih, indah dan nyaman; (5) Mewujudkan 

hubungan kerja sama kondusif di lingkungan sekolah 

maupun di luar lingkungan sekolah; (6) 
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Melaksanakan kegiatan pelatihan bagi guru demi 

pengembangan potensinya sebagai pendidik. Merujuk 

pada tujuan pendidikan dasar maka tujuan sekolah 

antara lain: (1) Dapat mengamalkan ajaran agama 

hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasan; 

(2) Meraih prestasi akademik maupun non akademik 

minimal ditingkat kota; (3) Mencapai Nilai minimal 

60.00; (4) Memiliki halaman sekolah yang asri; (5) 

Menjalani hubungan kerjasama intern dan atara 

sekolah dan masyarakat; (6) Memiliki sikap ramah 

sopan dan jujur; (7) Menjadi sekolah yang diminati 

masyarakat. 

2) SD Inpres 35 Passo. Visi yaitu “Terwujudnya Warga 

sekolah Yang Beraklak Mulia, Cerdas, Terampil, 

disiplin dan Cinta Lingkungan”. Sedangkan misi 

sekolah yaitu (1) Menumbuhkan keyakinan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) 

Meningkatkan prestasi peserta didik dibidang 

akademik maupun non akademik. (3) Menciptakan 

peserta didik yang terampil untuk melanjutkan ke 

jenjang berikutnya. (4) Mewujudkan warga sekolah 

yang bertanggung jawab. (5) Menciptakan 

lingkungan sekolah yang asri. Adapun penjabaran 

misi tertuang dalam tujuan sekolah yaitu (1) Dapat 

mengamalkan ajaran agama hasil proses 

pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri. (2) 

Meraih prestasi akademik mata pelajaran IPA dan 

target diprestasi non akademik mata pelajaran 

kesenian dan target ditahun akan datang mendapat 
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juara tingkat kota. (3) Terwujudnya proses belajar 

mengajar yang berwawasan (PAIKEM) mewujudkan 

sekolah yang bersih dan nyaman. (4) Menciptakan 

suasana sekolah yang akrab dalam hubungan yang 

harmonis bagi warga sekolah. Tujuan sekolah; (1). 

Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses 

pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri; (2). 

Meraih prestasi akademik mata pelajaran IPA dan 

target diprestasi non akademik mata pelajaran 

kesenian dan target ditahun akan datang mendapat 

juara tingkat kota; (3). Terwujudnya proses belajar 

mengajar yang berwawasan (PAIKEM) mewujudkan 

sekolah yang bersih dan nyaman; (4). Menciptakan 

suasana sekolah yang kerap dalam hubungan 

harmonis bagi warga sekolah. 

3) SD Inpres 53 Batu Gong. Visi sekolah “Terwujudnya 

warga sekolah yang beriman, berbudi pekerti luhur 

dan cerdas”. Misi (1) Menerapkan nilai keagamaan 

bagi warga sekolah; (2) Mengembangkan presasi 

akademik dan non akademik siswa; (3) 

Mengembangkan nilai kemanusiaan kepada anak 

sejak dini; (4) Mewujudkan warga sekolah yang 

berahlak dan bertanggungjawab terhadap diri dan 

sesame; (5) Menciptakan suasana harmonis dengan 

seluruh warga sekolah. 

 

. 
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4.1.2. Hasil Evaluasi  
 

4.1.2.1. Konteks Program Belajar Dari Rumah 

Evaluasi konteks mengarah kepada latar belakang dan 

manfaat dilakukannya program BDR. Latar belakang pelaksanaan 

program ini di sekolah ialah berdasarkan keputusan pemerintah 

melalui Kemendikbud RI yang mengeluarkan kebijakan BDR 

dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19, dimana secara 

umum program ini menekankan proses belajar-mengajar 

dilakukan dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh (daring 

maupun luring). 

Latar belakang pelaksanaan program ini di sekolah dasar 

kota Ambon mengacu pada:  

1. Surat Edaran Kemendikbud RI Nomor 4 tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam 

Masa Darurat Penyebaran Covid-19 pada tanggal 24 

Maret 2020 dan Surat Edaran Kemendikbud RI 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa 

Darurat Penyebaran covid-19 pada tanggal 18 Mei 

2020. 

2. Peraturan Walikota Ambon (Perwali) Nomor 18 

Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (covid-19) di Kota Ambon” dalam 

BAB II Pasal 3 bagian A dan diperkuat dengan BAB 

IV Pasal 5, ayat 3.  

Kedua regulasi di atas menyatakan bahwa setiap unit 
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Pendidikan harus melangsungkan kegiatan pembelajaran rumah 

untuk mencegah penularan covid-19 dalam aktivitas pendidikan.  

Ini lah yang mendasari pelaksanaan program BDR di ketiga 

sekolah yang menjadi subjek penelitian ini.   

Pertama, di SDN Negeri Lama. Kepala sekolah SDN 

Negeri Lama menyatakan tentang perlunya pelaksanaan BDR: 

“Pelaksanaan BDR di di SDN Negeri Lama dimulai sejak 

tanggal 25 Februari 2020. Program BDR ini perlu kami 

lakukan demi mencegah penularan virus covid-19 yang 

sementara mewabah dan untuk menyelamatkan setiap 

warga sekolah yang saya pimpin. Dan bahkan sejujurnya 

pelaksanaan BDR sudah saya berlakukan di sekolah 

sebelum adanya peraturan dari walikota Ambon. Tindakan 
sekolah ini terbilang cukup cepat dibandingkan sekolah 

yang lain di Kota Ambon. Hal ini saya lakukan demi 

menyelamatkan keluarga besar SDN Negri Lama Ambon 
yang saya cintai ini”. (Wawancara SSW, tanggal 6 Oktober 

2021).  

Para guru yang bertugas di SDN Negeri Lama juga 

menuturkan hal serupa: 

“Perlu dilakukannnya BDR karena itu merupakan solusi 

yang tepat dimasa covid ini” (Wawancara TL, tanggal 7 

Oktober 2021). 

“Ya BDR ini harus dilakukan mengingat anak-anak masih 

terlalu kecil  dan takut tertular” (Wawancara AP,  tanggal 

7 Oktober 2021). 

 “BDR harus dilakukan karena hanya ini jalan satu-

satunya mengurangi penularan virus corona pada siswa” 

(Wawancara LM, tanggal 7 Oktober 2021). 

Kedua, di SD Inpres 35 Passo. Hal yang sama dengan di 

atas juga disampaikan oleh Kepala SD Inpres 35 Passo, yakni:  

“Belajar dari rumah merupakan cara yang tepat yang harus 

diambil selain untuk menjauhkan anak dari virus tanpa 

mengesampingkan  tugas dan kewajiban  siswa 

maupun guru untuk tetap memberi dan mendapatkan 

pendidikan”. (Wawancara LS, tanggal 4 Oktober 2021). 
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Senada dengan itu, guru wali kelas 4 menuturkan tentang 

latar belakang BDR bahwa:  

“BDR kami lakukan berdasarkan instruksi Walikota 

dan kami tugasnya harus mengikuti perintah dan aturan 

yang berlaku. Supaya setiap anak terhindar dari virus 

corona dan tetap mendapatkan haknya untuk 

menerima pelajaran” (Wawancara CS, tanggal 5 Oktober 

2021)  

Hal yang sama juga disampaikan oleh wali kelas 1 yang 

menerangkan bahwa, yakni:  

“Walaupun terasa berat dan tidak efisien tapi belajar dari 
rumah diperlukan untuk menjauhkan siswa saya dari 

ancaman virus corona ini”. (Wawancara MT, tanggal 5 

Oktober 2021). 

Tak jauh berbeda, tanggapan yang disampaikan oleh wali 

kelas 6 yang menerangkan bahwa:  

“BDR perlu diberlakukan karena siswa harus tetap sehat 

dan tetap mengikuti proses pembelajaran walaupun di 
masa covid ini” (Wawancara W, tanggal 5 Oktober 2021) 

Ketiga, di SD Inpres 53 Batu Gong. Walaupun kedudukan 

sekolah ini berada di desa atau diasumsikan lebih jauh dari 

keramaian dan minim akses transportasi ke lokasi sekolah, namun 

sekolah tetap memberlakukan BDR. Kepala SD Inpres 53 Batu 

Gong menjelaskan: 

“BDR tetap dilaksanakan meskipun kami berada di desa 

yang jauh dari keramaian. Hal dilaksanakan oleh sekolah 

yang saya pimpin karena merupakan instruksi dari pusat 

dan walikota untuk mencegah meluasnya virus corona. 

Meskipun kami menyadari betul bahwa BDR akan 

sangat sulit kami lakukan karena keterbatasan 
teknologi, SDM dan lainnya” (Wawancara MSS, Oktober 

2021).  

Sementara itu tanggapan dari orang tua murid siswa kelas 
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4 SD Inpres 53 Batu Gong menjelaskan bahwa: 

 “Sebagai sekolah di desa, kami merasa dilema tentang 

BDR. Pada satu sisi kami selaku orang tua jelas merasa 

khawatir dengan bencana wabah ini, namun kami juga 
kesulitan memfasilitasi anak untuk belajar online. 

Tetapi sebagai orang tua kami mengiyakan bahwa 

sesungguhnya BDR ini layak dilakukan mengingat anak-

anak harus tetap mendapatkan pelajaran walaupun 

dari rumah agar tidak tertular virus corona yang kian 

memprihatinkan”. (Wawancara AB, tanggal 13 Oktober 

2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa secara umum ketiga sekolah melaksanakan BDR dengan 

tujuan utama untuk keselamatan warga sekolah. Namun demikian 

dapat diklasifikasikan konteks dan kebutuhan pelaksanaan BDR 

pada setiap sekolah, ialah: 

1. Sekolah di perkotaan (SDN Negeri Lama). Sekolah 

cepat dan tanggap merespon perlunya pelaksanaan 

BDR dikarenakan kesadaran akan pentingnya program 

ini untuk keamanan dan keselamatan warga sekolah. 

Secara konteks, sekolah siap untuk melaksanakan 

BDR. 

2. Sekolah di daerah pinggiran (SD Inpres 35 Passo). 

Kebutuhan pelaksanaan BDR ialah untuk menghindari 

setiap warga sekolah dari virus corona sambil tetap 

menjamin pelaksanaan belajar mengajar bagi siswa 

dari rumah. Secara konteks, sekolah siap untuk 

melaksanakan BDR. 

3. Sekolah di pedesaan (SD Inpres 53 Batu Gong). 

Pelaksanaan BDR dianggap penting, namun 

pelaksanaannya lebih diterapkan karena adanya 
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instruksi Walikota Ambon. Secara konteks, sekolah 

tidak siap untuk melaksakan BDR karena kurangnya 

akses dan SDM sekolah. 

4.1.2.2. Input Program Belajar Dari Rumah 

Dalam evaluasi input, beberapa indikator didalamnya 

yaitu (1) Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Sarana dan 

Prasarana: serta (3) Pembiayaan yang dikeluarkan selama 

program tersebut berlangsung. 

A. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki oleh setiap sekolah berbeda. Bila 

dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan, SDM guru dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Guru 

Nama 

Sekolah 

Tingkat Pendidikan 

Jumlah 

Keseluruhan SMA/SM

K 

S1 

SDN Negri 

Lama 

1 

(12,5%) 

7 

(87,5%) 
8 

SD Inpres 35 

Passo 

4 

(22,2%) 

14 

(77,8%) 
18 

SD Inpres 53 

Batu Gong 

Ambon 

3 

(43%) 

4 

(57%) 
7 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat 
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pendidikan guru di daerah perkotaan lebih tinggi di bandingkan 

dengan di daerah pinggiran, apalagi di pedesaan.  Di sekolah di 

desa, bahkan hampir separuh guru belum memenuhi kualifikasi 

seorang guru (tingkat pendidikan Sarjana). Hal yang menjadi 

konsekuensi sebagai langsung kurangnya pendidikan guru ialah 

pada kurangnya kualitas mengajar guru yang berdampak pula 

pada kemampuan guru melangsungkan pembelajaran dalam 

BDR. 

Pertama, SDN Negeri Lama. Menurut kepala sekolah, 

ketika diberlakukannya program BDR, guru dengan pendidikan 

S1 jauh lebih terampil menggunakan gawai atau perangkat 

teknologi di bandingkan dengan guru tamatan SMA atau guru 

yang sudah hampir pensiun. Hal ini dibuktikan dengan guru 

tamatan SMA sering kewalahan dalam mengoperasikan 

komputer, mengirim tugas di WA grup maupun membuat video 

pembelajaran yang akan dikirimkan kepada siswa.  

Berangkat dari hal ini, kepala sekolah telah melakukan 

strategi untuk meningkatkan kompetensi setiap gurunya agar 

mampu dan mahir mengoperasikan komputer maupun gawai. 

Melalui wawancara dengan pimpinan SDN Negeri Lama 

menjelaskan bahwa:  

“Saya bukan pemimpin yang tinggal diam, saya melihat 

potensi dari setiap guru dan ternyata guru-guru yang baru 

tamat S1 lebih mahir dan lincah dalam memainkan gawai 
sehingga wajib memberikan penjelasan maupun pelatihan 

kecil kepada setiap guru yang belum mahir melalui tutor 

sebaya. Tak sampai disitu, saya terus mengevaluasi sejauh 

mana tingkat pemahaman terkait IT dari guru-guru tersebut 
dan puji tuhan semua berjalan sesuai dengan harapan 

saya”. (Wawancara SSW, tanggal 6 Okober 2021).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di 

SDN Negeri Lama, sebagai sekolah di perkotaan, pada umumnya 
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guru-guru memiliki kompetensi untuk melangsungkan 

pembelajaran berbasis gawai/komputer. Namun demikian masih 

ada beberapa guru yang belum mahir. Tetapi kendala SDM ini 

dapat segera diatasi melalui kegiatan pelatihan atau tutor sebaya.  

Kedua, SD Inpres 35 Passo. Menurut keterangan kepala 

sekolah meskipun hampir 80% guru sudah S1, namun pada 

dasarnya seluruh di SD Inpres Passo masih memerlukan pelatihan 

dan bimbingan untuk dapat mengoperasikan aplikasi teknologi 

pembelajaran online yang tersedia. Untuk itu, kepala sekolah 

memberdayakan operator sekolah guna melatih para guru untuk 

melaksanakan pembelajaran online.  

 “Sekolah yang saya pimpin sebelum adanya wabah ini, 
telah lebih dulu menjalankan tutor sebaya lebih tepatnya 

kami sebut dengan sebutan Tutor Kasih. Karena bagi saya 

semua guru saya harus pintar dan terampil, termasuk dalam 

mengoperasikan perangkat teknologi untuk mendukung 
pembelajaran” (Wawancara LS, tanggal 4 Oktober 2021).  

 

 Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa 

sekolah sekolah di daerah pinggiran ini mampu memperlengkapi 

SDM guru yang dimilikinya untuk menunjang proses 

pembelajaran jarak jauh melalui program pelatihan bagi guru. 

Ketiga, SD Inpres Batu Gong. Berbeda dengan kedua 

sekolah sebelumnya, sekolah yang berada di pedesaan ini 

kesulitan dalam memperlengkapi SDM guru mereka guna 

melangsungkan BDR. Keterangan kepala sekolah menjelaskan 

demikian:  

“Sekolah kami hanya sekolah di desa, tak banyak yang dapat 

kami harapkan. Terus terang kami kewalahan dengan 

adanya BDR. Jika ada pelatihan untuk mengasah 

ketrampilan guru dalam penggunaan IT demi keberhasilan 

BDR, maka cukup guru yang masih muda saja, guru yang 

sudah tua dan hampir pensiun tak usah diharapkan 

karena percuma, mereka tidak akan memahami, terlebih 
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guru-guru yang tamatan SMA”. (Wawancara MS, tanggal 

11 Oktober 2021). 
 

Dalam keterangan ini terlihat bahwa kendala peningkatan 

SDM guru terutama ialah dikarenakan faktor pendidikan guru dan 

sulitnya guru-guru yang berusia relatif tua untuk memahami 

penggunaan teknologi pembelajaran.   

Berdasarkan uraian tentang SDM sekolah pada ketiga 

sekolah dasar di Ambon di atas, diperoleh informasi adanya 

ketimpangan dan perbedaan yang cukup menyolok dalam hal 

SDM setiap sekolah dalam melangsungkan BDR. Sekolah yang 

berada di kota secara jelas jauh lebih unggul dalam kualitas dan 

kompetensi SDM para dibandingkan dengan para guru yang 

berada di sekolah di pedesaan. Namun demikian, bila dilihat lebih 

mendalam pada dasarnya perbedaan ini bukan hanya karena faktor 

pendidikan dan usia belaka, melainkan terdapat juga pola pikir 

pesimistik di antara para guru di wilayan pedesaan yang 

beranggapan bahwa faktor usia membuat guru tidak akan mampu 

lagi memahami teknologi serta sulitnya keluar dari zona nyaman 

atau kebiasaan lama dalam pembelajaran konvensional selama ini.  

 

B. Sarana dan Prasarana 

Pelaksanaan BDR sangat terkait ketersediaan sarana dan 

prasarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan BDR di sekolah. 

Hasil evaluasi menunjukkan pada masing-masing sekolah ialah 

sebagai berikut.  

Pertama, SDN Negeri Lama (daerah perkotaan). Secara 

umum, para guru memiliki ketersediaan perangkat teknologi 

(gawai) untuk mendukung pelaksanaan BDR. Untuk mendukung 

pembelajaran online, sekolah juga menyediakan akses jaringan 
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internet dan berupaya melengkapi guru dengan perangkat 

teknologi. Kepala sekolah menjelaskan,  

“Di SDN Negeri Lama ini kami telah memasangkan wifi, 

bahkan sekolah sebelum adanya wabah pandemi. Karena 
kesadaran akan informasi dan data dapodik siswa, jaringan 

yang dimiliki pada lingkungan sekolah kami terbilang 

sangat baik dan lancar. Hampir seluruh guru sudah 
memiliki smartphone yang dapat menunjang proses BDR. 

Hanya ada 1 guru yang belom memiliki smartphone, yaitu 

ibu LM. Karena itulah, saya berinisiatif untuk membelikan 

gawai kepada beliau yang dananya diambil dari dana BOS. 
Keseriusan kami untuk mensukseskan BDR juga kami 

nyatakan dengan akan terus melengkapi fasilitas yang kami 

miliki. Jika tidak ada halangan, sekolah juga akan menerima 
fasilitas laptop sebanyak 5 unit dari dinas Pendidikan 

mamperlancar proses PJJ ini (Wawancara dengan SSW, 

tanggal 06 Oktober2021). 

 

Kebenaran informasi yang disampaikan kepala sekolah 

juga didukung oleh hasil wawancara dengan guru-guru, termasuk 

Ibu LM penerima bantuan smartphone dari sekolah. Beliau 

menerangkan, 

 “Saya mendapatkan HP dari ibu kepala sekolah untuk 

menunjang saya dalam memberikan materi kepada anak 
didik saya di kelas 4. Ketersediaan fasilitas ini sangat 

membantu saya melakuan pembelajaran jarak jauh. 

Karena kesuksesan BDR ini juga sangat ditentukan oleh 

ada tidaknya perangkat guru maupun anak” (Wawancara 

dengan LN, tanggal 07 Oktober 2021).  

 

Ketersediaan sarana prasarana sekolah juga disampaikan 

oleh wali kelas 1, yaitu: 

“Sarana dan prasarana disekolah kami sangat menunjang 

proses belajar mengajar pada masa covid ini. Hal ini 

terbukti ketika kami disupervisi oleh pengawas dari 

dinas, tidak ditemukannya kendala maupun teguran 

terhadap pimpinan kami terkait sarpras yang tidak 
memadai” (Wawancara AP, tanggal 7 Oktober 2021). 

 

Selain pihak sekolah (guru) sebagai penyelenggaran 
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Pendidikan, wawancara juga dilakukan untuk mengevaluasi 

ketersediaan fasilitas pendukung BDR bagi siswa. Hasil 

wawancara menemukan bahwa ketersediaan fasilitas pendukung 

yang dimiliki oleh siswa berbeda-beda. Seorang orang tua siswa 

menerangkan “Jaringan di tempat tinggal saya baik dan dapat 

menunjang proses BDR anak saya. Selain itu,  saya 

memfasilitasi anak dengan HP, wifi dan pulsa data” 

(wawancara dengan AP, tanggal 08 Oktober 2021).  

Namun, ketersediaan fasilitas ini hal ini berbeda pula 

dengan hasil wawancara  orang tua siswa yang lainnya, yakni: 

“Koneksi internet di tempat tinggal kami terbilang baik. 

Akan tetapi saya memiliki masalah dimana di rumah kami 

hanya ada 1 HP. Ini karena faktor ekonomi keluarga kami. 

Sebuah HP inilah yang dipakai bergiliran oleh semua anak-

anak saya jika belajar online, mulai dari anak saya yang SMP 

setelah itu ke anak yang SD. Terkadang anak saya yang SD di 

SDN Negeri Lama ini tidak kebagian belajar online karena 
waktunya bertabrakan dengan kakaknya. Akhirnya saya orang 

tua harus meminta materi dari guru yang telah mengajar 

tadi” (Wawancara dengan MH, tanggal 08 Oktober 2021).  

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SDN Negeri 

Lama sebagai salah satu sekolah di daerah perkotaan tidak 

mengalami masalah berarti terkait jaringan internet. Sekolah juga 

menunjukkan keseriusan dalam memastikan para guru memiliki 

gawai bahkan sedang mempersiapkan fasilitas laptop sekolah 

untuk mendukung guru dalam pelaksanaan BDR. Hanya saja 

terdapat kendala dari pihak siswa, dimana beberapa siswa tidak 

memiliki gawai untuk belajar online karena keterbatasan ekonomi 

keluarga.  

Kedua, SD Inpres 35 Passo (daerah pinggiran kota). 

Informasi tentang fasilitas penunjang BDR dapat diperoleh dari 

informasi kepala sekolah demikian: 
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“Untuk menunjang pelaksanaan BDR, sekolah 

memfasilitasi proses mengajar online dengan wifi bagi 
para guru. Kualitas jaringan internet di lingkungan sekolah 

kami ini cukup baik. Selain itu, semua guru yang sudah 

memiliki perangkat seperti smartphone maupun laptop” 

(Wawancara dengan LN, tanggal 04 Oktober 2021). 

 

Keterangan kepala sekolah juga didukung oleh guru-guru 

di sekolah. Hasil wawancara guru wali kelas 6 menerangkan 

bahwa guru merasa tertolong dengan ketersediaan fasilitas akses 

internet yang diberikan oleh sekolah.  

“Biasanya dalam pelaksanaan PJJ saya cenderung memakai laptop 

daripada HP karena saya lancar memakainya. Saya 

memanfaatkan fasilitas wifi sekolah untuk memudahkan 

pembelajaran di kelas saya, karena jaringan internet di sekolah 

lebih baik daripada tempat tinggal saya. Namun, jika kondisi 

mengharuskan saya melakukan PJJ dari rumah, biasanya saya 

menggunakan pulsa data yang saya beli dari dana yang 

diberikan oleh sekolah sebesar 100 ribu setiap bulan” 

(Wawancara dengan WD, tanggal 05 Oktober 2021). 

 

Sementara itu, berkaitan dengan fasilitas penunjang BDR 

di kalangan siswa, hasil wawancara dengan orang tua siswa 

berikut ini memberikan informasi yang dapat memberikan 

gambaran sarana dan prasarana di kalangan siswa. 

“Dari keterangan teman-teman orang tua dan juga cerita anak saya, 

saya menyimpulkan bahwa kemampuan orang tua menyediakan 

fasilitas belajar anak berbeda-beda. Ada yang mampu, tetapi 

ada juga yang kurang. Anak saya sendiri untuk belajar online dapat 

menggunakan HP saya atau isteri saya. Kami sendiri menggunakan 

pulsa data untuk menunjang proses belajar online anak saya, 

karena mendapat pulsa gratis dari pemerintah” (Wawancara 

dengan Bapak AM, tanggal 06 Oktober 2021).  

 

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa sekolah memfasilitasi para guru dengan jaringan internet 

untuk mendukung proses BDR. Sementara itu, dari pihak siswa 

terdapat orang tua yang mampu memfasilitasi anaknya dengan 

gawai yang diperlukan dalam pembelajaran, namun ada juga 

tidak mampu. 
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Ketiga, SD Inpres 53 Batu Gong (daerah pedesaan). 

Berdasarkan keterangan kepala sekolah, fasilitas jaringan internet 

di lokasi sekolah ini memang terbilang baik, hanya saja sekolah 

belum difasilitasi dengan wifi, sehingga jika ingin menggunakan 

internet harus memakai pulsa data pribadi. Selain itu, ternyata 

tidak semua guru-guru di sekolah ini memiliki smartphone, hanya 

ada beberapa orang. Beberapa guru lain masih menggunakan HP 

non-android yang hanya bisa menerima SMS saja (Wawancara 

dengan MMS, tanggal 11 Oktober 2021). 

Wawancara dengan salah guru di sekolah ini juga 

menjelaskan bagaimana guru melakukan BDR dengan 

keterbatasan perangkat guru. 

“Saya belum memiliki HP Android pada waktu awal 

pelaksanaan PJJ. Akhirnya, dalam memberikan materi saya 

hanya dapat membagikan tugas lewat WhatsApp rekan 

sesama guru. Hal ini menjadi kendala bagi saya pribadi.  Tapi, di 

bulan berikutnya, saya mengusahakan untuk membeli android agar 

dapat memberikan materi kepada anak denagn baik” (Wawancara 
dengan ibu EP, tanggal 12 oktober 2021). 

 

Sementara itu, guru lain menyampaikan terkait fasilitas 

internet yang digunakan oleh guru di sekolah.  

“Pada saat pelaksanaan BDR, saya sudah memiliki gawai. 

Sehingga proses pembelajaran dilakukan dengan secara online. 

Namun untuk internet, saya memakai pulsa data bukan wifi, 

karena sekolah belum mempunyainya. Tetapi memang, untuk 

jaringan internet walaupun sekolah di desa tetapi internet sudah 

terjangkau dan lancar sampai di daerah ini” (Wawancara dengan 

AB, tanggal 12 Oktober 2021).  

 

Hasil wawancara dengan orang tua siswa berikut ini 

memberikan informasi yang dapat memberikan gambaran sarana 

dan prasarana di kalangan siswa. 

“Kami tinggal di pedesaan. Sebagaimana banyak orang tua disini, 

saya hanya orangtua yang tidak memiliki pekerjaan tetap. HP yang 
dimiliki hanya 1 dan itu milik anak saya yang paling besar. Ketika 

proses belajar online anak saya sering tidak mengikuti karena 
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harus menunggu kakaknya pulang kerja, sehingga saya berinisiatif 

untuk mengambil tugas di sekolah saja. Jaringan internet di 

lingkungan rumah saya terbilang baik, tetapi untuk membeli pulsa 

data saya tidak mampu” (Wawancara denagn YP. tanggal 13 

oktober 2021).   

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa sekolah SD Inpres 53 

Batu Gong memiliki sejumlah kendala dalam pelaksanaan BDR 

secara jarak jauh, diantaranya: sekolah belum memiliki fasilitas 

internet, beberapa guru tidak memiliki HP android, banyak orang 

tua siswa yang memiliki kendala ekonomi untuk menyediakan 

fasilitas belajar online kepada anaknya. 

  

Selain hal-hal di atas, salah satu sarana dan prasarana 

pokok lainnya yang perlu dimiliki sekolah ialah menyangkut 

sanitasi berupa wastafel cuci tangan untuk menerapkan 

kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan pada masa pandemi. 

Ketiga sekolah ini sama-sama dilengkapi dengan fasilitas cuci 

tangan sebagai mana pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.1. Wastafel Cuci Tangan di SDN Negeri Lama  

(terletak di depan pintu masuk kelas setiap kelas) 
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Gambar 4.2. Wastafel Cuci Tangan di SD Inpres 35 Passo 

(terletak di beberapa titik di depan ruang kelas dan sekolah) 

 

 

 

Gambar 4.3. Wastafel Cuci Tangan di SD Inpres 53 Batu 

Gong (terletak di beberapa titik di depan ruang kelas dan sekolah) 

 

 

C. Pembiayaan 

Program BDR juga ditunjang oleh pembiayaan. Ketiga 

sekolah mengaku pada dasarnya pembiayaan di sekolah didukung 

oleh ketersediaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang 

dikelola oleh sekolah.  

Pertama, SDN Negeri Lama. Wawancara dengan kepala 



18 
 

sekolah SDN Negeri Lama yang menjelaskan bahwa: 

 

“Kami memfasilitasi setiap guru yang melaksanakan belajar 

online dengan wifi gratis dan paket data bulanan yang 

diberikan pemerintah. Selain itu sekolah kami ini sudah 
menjalankan protokol kesehatan dengan menyediakan 

tempat cuci tangan, meja yang memakai sekat ditiap kelas 

untuk menjaga jarak dari siswa yang satu dengan yang lain, 

sampai pengadaan masker gratis untuk seluruh warga 
sekolah selain itu juga saya memberikan dana sebesar Rp. 

400.000,-  sampai Rp. 600.000,- per guru sesuai jabatan tiap 

4 bulan sekali ketika dana bos cair yang gunanya untuk 
menunjang pelaksanaan belajar online di masa pandemi ini” 

(Wawancara SSW, tanggal 6 Oktober 2021). 

 

Kedua, SD Inpres 35 Passo. Kepala sekolah SD Inpres 35 

Passo menjelaskan: 

“Penggunaan dana BOS atau bantuan pemerintah bagi BDR 
ini, antara lain bagi guru diberikan uang pulsa 100 ribu 

perbulan, diberikan fasilitas wifi gratis di sekolah, diberikan 

uang transportasi setiap hari sebanyak 25 ribu perorang ke 

tiap titik kumpul. Bagi guru yang mengajar kelas 1 
disediakan tempat cuci tangan, masker, face shield dan hand 

sanitizer untuk murid dan guru. Dan tatap muka dilakukan 

secara terbatas kelas 1 - 3 rombel dengan masing-masing 
rombel 10 orang. Mendapat paket data dari pemerintah 

sebanyak 25GB. Bagi siswa diberikan pulsa oleh pemerintah 

sebanyak 25GB” 

 

 

Berikut ini merupakan bukti dokumentasi surat 

pertanggungjawaban pengajuan paket data untuk pembelajaran 

yang diajukan kepala sekolah dengan menggunakan dana BOS. 
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Gambar 4.4. Surat Tanggung Jawab Pengajuan Paket Data 

Pembelajaran SD Inpres 35 Passo 

 

 

Ketiga, SD Inpres 53 Batu Gong. Hal yang sama dengan 

kedua sekolah di atas juga disampaikan oleh kepala sekolah SD 

Inpres 53 Batu Gong Ambon yang mengakui adanya penggunaan 

dana BOS untuk mendukung BDR pada masa pandemic covid-19 

bahwa: 

“Walaupun sekolah kami berada di desa, tetapi kami juga 

menyediakan perlengkapan dan fasilitas pencegahan covid 

diantaranya tersedianya tempat cuci tangan, masker, face 
shield dan hand sanitizer . selain itu saya juga memberikan 

dana sebesar Rp. 100.000,- tiap bulannya untuk setiap guru 

demi kelancaran proses belajar mengajar di masa pandemi 

ini yang diambil dari dana BOS” (Wawancara MSS, tanggal 
13 Oktober 2021). 

 

Pemberian BOS yang dilakukan ketiga sekolah ini pada 

dasarnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 

yang kaitannya serupa dengan perubahan atas Permendikbud  

nomor 8 Tahun 2020 terkait penunjukan secara teknis tentang 

BOS. Dalam pasal 9 disebutkan pembiayaan langganan daya dan 

jasa diperuntukan untuk pembelian paket data, pulsa, atau  
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berbagai layanan  pada pendidikan yang dilakukan secara daring 

yang sasarannya bagi pendidikan terkhususnya bagi  peserta didik 

demi menunjang proses pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan dari rumah.  

 

4.1.2.3. Proses Belajar Dari Rumah  

Proses BDR di masing-masing sekolah dapat dievaluasi 

sebagai berikut: 

Pertama, SDN Negeri Lama (daerah perkotaan). 

Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah dan guru diperoleh 

hasil bahwa proses BDR dilakukan melalui pembelajaran online 

telah diterapkan di tiap sekolah dengan menggunakan berbagai 

platform mulai dari whatsapp, google meet bahkan zoom 

meeting. Pelajaran dimulai pada pukul 09:00-10:00 pagi. Proses 

belajar mengajar dilakukan hanya 1 jam permata pelajaran 

(mapel). Kemudian dilanjutkan pada pukul 10:00-11:00 untuk 

mapel yang lain. Dalam satu hari materi yang diberikan hanya 2 

(dua) mata pelajaran tergantung tingkat kesulitannya. Untuk 

mapel Matematika diberikan selama 2 jam pada hari itu saja jika 

didapati ada siswa yang belum paham dengan mapel Matematika 

akan diperpanjang 30 menit untuk diberikan pemahaman atau 

boleh menghubungi guru mapel untuk bertanya melalui 

komunikasi di whatsapp (WA).   
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Gambar 4.5. Pelaksanaan BDR melalui WA di SDN Negeri 

Lama 

 Didapati bahwa koordinasi antara kepala sekolah dan 

guru sangat baik. Setiap hari kepala sekolah memberi dan 

mengevaluasi materi pengajaran yang akan diberikan kepada 

siswa sebelum dan sesudah pengajaran. Guru-guru mahir dalam 

memberi materi secara online menggunakan berbagai aplikasi. 

Meskipun awalnya dibutuhkan waktu untuk beradaptasi perihal 

penggunaan sejumlah platform teknologi di atas, tetapi karena 

guru yang dimiliki oleh SDN Negeri Lama hampir seluruhnya 

berpendidikan sarjana, sehingga adaptasi tersebut dinilai tidak 

sulit dan tidak membutuhkan waktu yang lama.  

Awal pembelajaran daring guru selalu mengawali dan 

mengakhiri setiap proses mengajar dengan doa, materi diberikan 

seluruhnya lewat online akan tetapi pengambilan dan penyerahan 

kembali tugas siswa oleh orangtua dan dilakukan di sekolah 

dengan menggunakan protocol kesehatan lengkap. Dibuat 

pengecualian bagi siswa kelas 1, guru memberikan materi secara 
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langsung di sekolah dengan izin dan kesepakatan kepala sekolah 

dan orangtua siswa. Hal ini dilakukan karena tingkat pemahaman 

siswa kelas 1 berbeda dengan kelas lainnya dan kemampuan 

orangtua dalam pendampingan jauh dari kata baik.  

Sementara itu, untuk siswa kelas 6 dalam keikutsertaan 

pada ujian kelulusan, sekolah mengambil kebijakan untuk 

pelaksanaan ujian dilakukan di posko covid terdekat. Alasannya 

karena berada di ruang terbuka dan didampingi langsung oleh 

satgas covid. Hal ini telah disepakati oleh pihak sekolah dengan 

pihak pemerintah setempat, puskesmas dan orangtua. Sehingga 

proses pelaksanaan ujian dilakukan di beberapa titik posko covid 

terdekat dengan mengikuti protokol kesehatan. 

Gambar 4.6. Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah di SDN 

Negeri Lama dilakukan di posco covid dan damping oleh guru-guru 

dan Satgas Covid 

 

Selain pembelajaran daring, sekolah juga melibatkan peran 



23 
 

aktif orang tua siswa dalam pelaksanaan BDR. Orang tua dilibatkan 

dalam pengambilan sejumlah tugas siswa dan buku-buku pelajaran 

yang telah disediakan sekolah yang berguna sebagai penunjang 

proses belajar di rumah. Artinya, sekolah memberlakukan 

pembelajaran daring dan luring sekaligus. Terkait hal ini, kepala 

sekolah SDN Negri Lama menjelaskan bahwa: 

 “Sekolah kami melakukan pembelajaran secara online 

dengan menggunakan platform WhatsApp dan zoom 

meeting. Sedangkan tugas-tugas diberikan melalui WA 

dan pengembalian tugas melalui wa via japri (jalur 
pribadi) dengan tiap walikelas maupun guru mapel. 

Selain itu ditiap tugasnya saya mengintruksikan untuk 

membuat dokumentasi dengan membuat foto dan dikirimkan 
lewat japri. Seminggu sekali saya mengirimkan foto proses 

belajar mengajar online ke dinas pendidikan. Sementara 

setiap akhir bulan para orangtua wajib membawa 

lembaran tugas siswa untuk dikumpulkan ke wali kelas 
siswa untuk selajutnya akan dinilai dan itu terus dilakukan 

sampai sekarang”. (Wawancara SSW, tanggal 6 Oktober 

2021).  

 

Gambar 4.7. Pengumpulan tugas siswa oleh orang tua di 

sekolah 

 

 

Sementara itu, tes semester tetap dilakukan secara online 

dan penilaian dilakukan dengan tidak membebani siswa karena 
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berpatokan kepada aturan pemerintah yaitu Surat Edaran Nomor 

4 Tahun 2020 yang menjelaskan juga bahwa nilai ujian siswa 

diambil dari 5 semester terakhir yaitu nilai kelas 4, 5 dan 6 

semester gasal. Sedangkan nilai semester genap untuk kelas 6 

diperuntukan menjadi nilai tambahan untuk kelulusan siswa 

tersebut. Sementara itu, ujian kelulusan tetap dilaksanakan di 

posko yang telah disepakati.  

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa program BDR di 

SDN Negeri Lama dilakukan secara daring maupun luring. 

Dalam pelaksanaannya, sekolah didukung oleh ketersediaan 

sarana dan prasarana belajar online serta juga melibatkan peran 

orang tua dalam mengambil dan menyerahkan tugas kepada guru 

di sekolah. Tingkat partisipasi orang tua untuk terlibat juga baik. 

 Kedua, SD Inpres 35 Passo (daerah pinggiran kota). 

Pada awal covid-19, sekolah melakukan pembelajaran lewat 

daring melalui platform zoom meeting. Ketika pembelajaran 

daring dilakukan, sekolah mengatur teknis demikian:  

“Belajar online hanya diberlakukan untuk kelas 2-6 

melalui aplikasi Zoom sedangkan kelas 1 tetap 

melakukan tatap muka disekolah yang dibagi menjadi 3 

kelompok belajar (rombel). Pembagian rombel kelas 

menjadi tiga karena perlu ada jarak antara siswa yang satu 

dengan yang lainnya” (Wawancara LW, tanggal 4 Oktober 

2021) 

Gambar 4.8. Pembelajaran daring SD kelas 1 melalui media zoom 
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Namun demikian, seiring dengan berjalannya BDR secara 

daring, sekolah menemukan sejumlah kendala. Salah seorang 

guru menjelaskan bahwa siswanya tidak mampu melakukan 

belajar dari rumah secara online karena minimnya pemahaman 

dari siswa dan kurangnya kemampuan orangtua dalam 

menjelaskan materi kepada anak (Wawancara MT, 5 Oktober 

2021). Hal ini dibenarkan oleh salah satu orang tua dari siswa 

kelas 1 menjelaskan bahwa: 

“Saya tidak mampu mengajar anak, selalu tidak sabar dan 

emosi. Kadang anak bisa saya pukul ketika tidak memahami 
materi yang sudah diberikan. Selain itu, jaringan sangat 

tidak mendukung karena posisi rumah kami yang tidak 

strategis sehingga membuat proses belajar online tidak 
berjalan dengan baik dan waktu yang saya luangkan untuk 

mendampingi anak sering tidak pasti karena saya harus 

bekerja (Wawancara Bapak MP, tanggal 5 Oktober 2021). 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SD Inpres 

35 Passo menjelaskan bahwa:  

“Pembelajaran pada masa covid dirasa jauh lebih berat 

dibanding tahun kemarin karena keterlibatan siswa secara 
langsung dengan guru semakin berkurang. Hal ini 

menyebabkan guru kebingungan dalam menyampaikan materi 

karena tidak sesuai target tematik, platform zoom yang digunakan 
terkadang bermasalah dengan waktu dan jaringan serta banyak 

orangtua yang mengeluhkan susahnya tugas dan ketidakmampuan 

mereka dalam mendampingi anak belajar”. (Wawancara LS, 

tanggal 4 Oktober 2021) 

 

Dapat disimpulkan sejumlah kendala belajar online 

tersebut, diantaranya: (1) Siswa kurang dapat memahami materi, 

(2) Orang tua tidak dapat mendampingi anak belajar karena 

kesibukan, (3) akses internet yang tidak merata, (4) kendala 

ekonomi keluarga untuk menyediakan fasilitas gawai bagi siswa. 
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Karena banyaknya kendala tersebut, sehingga beberapa 

bulan kemudian sekolah melakukan inisiatif menyelenggarakan 

proses belajar mengajar secara luring di beberapa titik kumpul 

dengan kesepakatan bersama orangtua. Terdapat 7 titik kumpul 

yang dipakai sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran luring 

pada masa covid. Tempat titik kumpul pun tidak jauh dari rumah 

siswa sehingga siswa tidak memerlukan biaya untuk ketempat 

tersebut. Tujuan utama proses belajar mengajar di tiap titik 

kumpul agar guru dapat menerima hasil murni dari anak itu 

sendiri.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksaan BDR di SD 

Inpres 35 Passo awalnya dilakukan secara daring, namun 

dikarenakan banyaknya hambatan dalam proses pelaksanaannya, 

maka kegiatan BDR secara online dianggap tidak efektif dan 

digantikan menjadi pembelajaran luring yang dilakukan pada 

beberapa titik kumpul yang disepakati dengan orang tua siswa. 

Ketiga, SD Inpres 53 Batu Gong (daerah pedesaan). Di 

sekolah ini, pelaksanaan BDR secara daring hanya dilakukan 

selama 3 (tiga bulan). Pelaksanaan daring yang dilakukan sekolah 

umumnya dilakukan melalui media WA, dimana melalui media 

tersebut siswa menunjukkan bukti-bukti hasil belajarnya. 

Gambar 4.9. Pembelajaran daring siswa SD Inpres 53 

Batu Gong 
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Tetapi seiring waktu, pelaksanan BDR di sekolah ini  

dinilai tidak menguntungkan guru dan siswa terkhususnya. 

Karena berdasarkan evaluasi, terdapat beberapa kendala. 

Keterangan kepala sekolah menyatakan: 

“Ya, benar sekolah kami menjalankan pembelajaran secara 

online ketika terjadi zona merah ditempat kami, akan tetapi 

kami kembali menjalankan proses TMT (tatap muka 

terbatas) jika zona sudah kembali hijau karena menurut saya 

belajar dari rumah dinilai tidak efektif dan terdapat 

berbagai kendala diantaranya kendala jaringan, 

pemilikan gadget, kurangnya pemahaman siswa 

terhadap materi yang diberikan secara online khususnya 

untuk siswa kelas 1 yang baru belajar membaca dan 

mata pelajaran matematika untuk kelas 2-6. Apalagi bagi 

kelas 6 yang dalam hal ini adalah kelas ujian. TMT yang 

kami lakukan sudah mendapatkan dukungan dari berbagai 

pihak diantaranya surat pernyataan persetujuan oleh seluruh 

orang tua siswa. Tujuan mulia dari TMT ini agar kami 

selaku guru dengan leluasa memberikan materi, dapat 

mengukur tingkat pemahaman anak terhadap materi yang 

kami berikan selain itu kami bisa lebih dekat dengan siswa 
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dalam memberikan arahan, nasehat sehingga anak dapat 

tertib belajar di masa covid ini”. (Wawancara MSS, tanggal 

11 Oktober 2021). 

Karena alasan-alasan itulah, kepala sekolah mengambil 

inisiatif untuk melakukan rapat bersama dengan orangtua dan 

mengambil keputusan berupa proses belajar mengajar yang 

awalnya dilakukan di sekolah dipindahkan ke titik kumpul yang 

dekat dengan rumah siswa. Berdasarkan kesepakatan bersama, 

disepakati titik kumpul di sekolah ini akan dilakukan di 6 titik 

dengan memanfaatkan rumah orang tua yang bersedia dan dirasa 

luas untuk dipakai sebagai tempat belajar siswa. Kerja sama 

dengan orang tua di sekolah ini tergolong sangat baik. Beberapa 

orang tua bersedia memberikan rumahnya sebagai tempat 

dilakukan belajar bagi siswa sekolah dengan fasilitas seadanya. 

Hal ini dirasa lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

daring yang dilakukan pada 3 bulan pertama. 

Gambar 4.10. Siswa SD Infpres 53 Batu Gong belajar luring 

di titik-titik kumpul yang disepakati oleh guru dan orang tua siswa 

dengan fasilitas seadanya 
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Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa 

pelaksanaan BDR di SD Inpres Batu Gong tidak dapat dilakukan 

dengan baik karena dianggap tidak efektif dan banyaknya 

keterbatasan yang ditemukan, yang dianggap juga memberatkan 

orang tua. Itu sebabnya sekolah dan orang tua menyepakati 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka di titik-titik kumpul yang 

terjangkau oleh siswa. 

Di samping uraian tetang ketiga sekolah di atas, didapati 

juga kesamaan terkait dengan efektivitas BDR yang dilakukan 

secara online. Sekolah dan orang tua sama-sama mengeluhkan 

minimnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan 

guru, khususnya pada pelajaran berhitung atau matematika. 

Selain itu, siswa juga mengalami banyak kesulitan dalam 

mengerjakan tugas. Mereka kerap lebih mengandalkan sumber 

google dan lebih sering meminta bantuan orang tua dibanding 

mengerjakannya sendiri. Ironisnya, ketika sekolah melakukan 

pembelajaran tatap muka di tiap titik kumpul, didapati hasil 

bahwa siswa yang semulanya aktif menjawab dan mendapat nilai 

bagus pada saat belajar online, ternyata didapati tidak mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Hal ini dikarenakan pada 
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saat belajar online siswa memperoleh hasil tugas atau tes bukan 

dari kerja kerasnya, melainkan informasi yang dengan mudah 

didapatnya dari luar dirinya.  

Hal serupa juga dibenarkan oleh bapak Abraham 

Manuputty selaku orang tua dari siswa kelas 4 SD Inpres 53 Batu 

Gong. Beliau menjelaskan bahwa:   

“Saya kasihan dengan anak saya karena keterbatasan saya 

dalam mendampingi dan keterbatasan anak saya dalam 

menerima materi, akhirnya banyak sekali drama yang akan 

terjadi ketika harus mengerjakan tugas sekolah. Untuk 
menghindari konflik akhirnya saya berinisiatif untuk 

mengerjakanya sendiri saja. Hanya saja nanti bukannya anak 

saya yang pintar tetapi malahan saya yang pintar”.  
(Wawancara tanggal 6 Oktober 2021). 

Sehingga, dapat disimpulkan juga kesamaan dalam 

hambatan pada proses pelaksanaan BDR pada ketiga sekolah di 

atas, antara lain: (1) akses jaringan internet tidak lancar, (2) 

keterbatasan kepemilikan media belajar (gawai) karena 

keterbatasan ekonomi, (3) siswa mengalami kesulitan memahami 

materi yang diberikan guru, (4) kesibukan orang tua sehingga 

tidak dapat mendampingi anak belajar maupun dalam 

mengumpulkan tugas anak di sekolah, (5) tidak semua guru 

menguasai media pembelajaran online, (6) keterbatasan orang tua 

dalam mendapingi anak. 
 

4.1.2.4. Produk Program Belajar dari Rumah 

 

Evaluasi produk dimaksudkan untuk mengukur, 

menafsirkan dan menilai capaian-capaian program. Tujuan 

evaluasi produk untuk menilai keberhasilan program dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Penilaian 

terhadap keberhasilan program didapatkan dari orang-orang yang 
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terlibat secara langsung dalam program dan kemudian dianalisis.  

Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan 

ketiga kepala sekolah menjelaskan bahwa belajar dari rumah 

yang dilakukan secara online pada masa pandemi covid-19 dirasa 

kurang efisien dibanding belajar tatap muka. Ketiga kepala 

sekolah mengakui bahwa tingkat pemahaman siswa selama BDR, 

khususnya dalam pembelajaran online dinilai lebih rendah di 

bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya di sekolah 

masing0masing.  Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai tes yang 

diberikan guru menunjukkan banyaknya siswa yang belum 

memahami materi ajar serta pada tahun ini banyak siswa kelas 1 

yang belum dalam membaca dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya.  

Ada beberapa faktor yang membuat produk belajar siswa 

mengalami penurunan. Diantaranya, (1) terbatasnya interaksi 

langsung guru dalam menjelaskan materi pembelajaran, (2) tidak 

adanya pendampingan belajar siswa di rumah, (3) terbatasnya 

kemampuan guru dalam mengelola materi menggunakan media 

belajar online, (4) siswa mengandalkan internet dan bantuan 

orang tua. Secara khusus, pada faktor yang keempat ini diakui 

oleh salah satu orang tua siswa bernama Ibu Tin Para selaku 

orangtua dari siswa kelas 4 SDN Negeri Lama yang menjelaskan 

bahwa dalam belajar, siswa hanya mengandalkan internet dan 

bantuan orang tua, sehingga siswa tidak menguasai bahan ajar 

yang diberikan guru:  

“Jujur bukan anak saya yang mengerjakan tetapi saya sendiri 

yang mengerjakan dengan mengandalkan internet (lebih 

tepatnya google) untuk mencari setiap jawaban dari tugas-
tugas yang diberikan oleh sekolah”. (Wawancara TP, tanggal 

8 Oktober 2021). 
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Faktor-faktor di atas lah yang menyebabkan menurunnya 

hasil belajar siswa selama masa pandemi covid-19 pada ketiga 

sekolah ini, bila dibandingkan dengan hasil belajar siswa 

sebelumnya pada tahun-tahun sebelum berlangsungnya BDR.  

 

Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Program BDR Aspek CIPP 

Aspek 
SDN Negeri 

Lama 

SD Inpres 35 

Passo 

SD Inpres 53 

Batu Gong 

K 

O 

N 

T 

E 

K 

S 

Keunggu-

lan 

a. Pelaksanaan 

BDR 

berpatokan 
kepada aturan 

pemerintah.  

b. Kepala 

sekolah aktif 

dan cepat 

tanggap, 

c. Sekolah 

memiliki 

kesiapan 

untuk 

melakukan 
BDR. 

a. Pelaksanaan 

BDR yang 

dilakukan 
berpatokan 

kepada 

aturan 

pemerintah. 

b. Sekolah 

memiliki 

kesiapan 

untuk 

melakukan 

BDR.  

 

 

Pelaksanaan 

BDR yang 

dilakukan 
berpatokan 

kepada aturan 

pemerintah. 

 

Kelema-

han 

Dalam aspek 

konteks belum 

ditemukan 

kelemahan. 

Dalam aspek 

konteks belum 

ditemukan 

kelemahan. 

Sekolah belum 

memiliki 

kesiapan untuk 

melakukan 

BDR.  

I 

N 

P 

U 

T 

Keunggu-

lan 

a. Guru 

umumnya 

memiliki 

kompetensi 

melakukan 

BDR secara 

daring dan 

dilatih oleh 
sekolah.  

b. Sarana dan 

prasarana 

yang dimiliki 

baik. 

c. Adanya 

pemanfaatan 

BOS dan 

kerja sama 

dengan 

pemerintah 

a. Sarana dan 

prasarana 

yang 

dimiliki 

cukup baik.  

b. Adanya 

pemanfaatan 

BOS dan 
kerja sama 

dengan 

pemerintah 

melalui 

pembagian 

kuota 

internet 

gratis 

maupun 

penyediaan 

fasilitas 

Adanya 

pemanfaatan 

BOS dan kerja 

sama dengan 

pemerintah 

melalui 

pembagian kuota 

internet gratis. 
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Aspek 
SDN Negeri 

Lama 

SD Inpres 35 

Passo 

SD Inpres 53 

Batu Gong 

melalui 

pembagian 

kuota internet 

gratis maupun 

penyediaan 

internet 

sekolah. 

internet 

sekolah  

Kelema-

han 

a. Sarana dan 

prasarana 

yang dimiliki 
oleh siswa 

tidak merata. 

b. Beberapa 

guru yang 

minim 

kecakapan 

digital. 

 

c. Tingkat 

Pendidikan 

guru yang 
belum 

sepenuhnya 

memenuhi 

kualifikasi. 

d. Sarana dan 

prasarana 

yang 

dimiliki  

oleh siswa 

tidak 

merata. 
e. Banyak 

guru yang 

minim 

kecakapan 

digital. 

 

a. Tingkat 

pendidikan 

guru yang 
belum 

sepenuhnya 

memenuhi 

kualifikasi. 

b. Banyak guru 

yang minim 

kecakapan 

digital. 

c. Sarana dan 

prasarana 

yang dimiliki 
oleh sekolah 

atau guru 

terbatas. 

d. Sarana dan 

prasarana 

yang dimiliki 

oleh siswa 

tidak merata. 

P 

R 

O 

S 

E 

S 

Keunggu-

lan 

a. Pembelajaran 

BDR 

dilakukan 

secara daring 

maupun 
luring.  

b. Pembelajaran 

daring dapat 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

berbagai 

platform 

pembelajaran 

online. 

c. Dukungan 
dan 

keterlibatan  

orang tua 

yang tinggi. 

d. Adanya kerja 

a. Dukungan 

dan 

keterlibatan  

orang tua 

tinggi. 
b. Sekolah 

melakukan 

evaluasi 

pembelajaran 

daring 

dengan baik 

dan 

melibatkan 

juga orang 

tua.   

a. Dukungan dan 

keterlibatan  

orang tua 

yang tinggi.  

b. Sekolah 
melakukan 

evaluasi 

pembelajaran 

daring dengan 

baik dan 

melibatkan 

juga orang 

tua.   
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Aspek 
SDN Negeri 

Lama 

SD Inpres 35 

Passo 

SD Inpres 53 

Batu Gong 

sama yang 

baik dengan 

satgas covid. 

e. Kepala 

sekolah aktif 

mengevaluasi 

proses. 

Kelema-

han 

a. Rendahnya 

kemampuan 

orang tua 
dalam 

mendampingi 

siswa belajar. 

b. Waktu 

pembelajaran 

lebih sedikit 

dari pada 

tatap muka. 

c. Siswa 

mengandalka

n bantuan 
orang tua dan 

mesin 

pencari 

informasi 

(google) 

dalam 

mengerjakan 

tugasnya. 

 

a. Siswa 

kurang dapat 

memahami 
materi 

daring. 

b. Rendahnya 

kemampuan 

orang tua 

dalam 

mendampin

gi siswa 

belajar  

c. Akses 

internet 
yang tidak 

merata 

d. Kendala 

ekonomi 

keluarga. 

a. Rendahnya 

literasi digital 

pada guru 
dan siswa. 

b. Rendahnya 

kemampuan 

orang tua 

dalam 

mendampingi 

siswa belajar. 

c. Siswa kurang 

dapat 

memahami 

materi 
daring. 

d. Minimnya 

pendampinga

n orang tua  

e. Akses 

internet yang 

tidak merata 

 

P 

R 

O 

DU 

K 

Keunggu-

lan 

- - - 

Kelemahan Pelaporan 

pencapaian hasil 

belajar peserta 
didik 

menunjukkan 

penurunan 

disbanding tahun 

sebelumnya. 

Pelaporan 

pencapaian 

hasil belajar 
peserta didik 

menunjukkan 

penurunan 

dibanding 

tahun 

sebelumnya. 

Pelaporan 

pencapaian hasil 

belajar peserta 
didik 

menunjukkan 

penurunan 

disbanding tahun 

sebelumnya. 
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4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Evaluasi Konteks  

Evaluasi pada tahap konteks menunjukan bahwa latar 

belakang dari program BDR yang dilakukan secara daring pada 

ketiga SD yang diteliti yaitu SDN Negeri Lama, SD Inpres 35 

Passo dan SD Inpres 53 Batu Gong adalah untuk menjalankan 

program pemerintah demi mencegah penyebaran virus covid-19 

di lingkungan warga sekolah tanpa mengabaikan pentingnya 

keberlangsungan pendidikan siswa sebagai hak para peserta didik 

untuk tetap mendapatkan pembelajaran yang bermakna. 

Sehingga, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh di rumah. 

Keputusan pemerintah ini merupakan suatu langkah tegas untuk 

memutus mata rantai penyebaran covid-19. Sukanto (2020) 

menuliskan bahwa PJJ merupakan alternatif dalam mengatasi 

berbagai masalah, termasuk adanya pandemi yang memaksa 

dihentikannya pembelajaran tatap muka untuk sementara waktu.  

Pada dasarnya PJJ bukanlah hal yang baru dalam dunia 

pendidikan di Indonesia. Sebelumnya PJJ telah dikenal dalam 

dunia pendidikan, khususnya pada pelaksanaan Universitas 

Terbuka maupun sekolah terbuka (Mutaqinah & Hidayatullah, 

2020). Penerapan  PJJ di Indonesia merupakan bentuk 

fleksibilitas, daya tahan serta kemajuan budaya pendidikan 

Indonesia dalam menyediakan bentuk pembelajaran yang 

berkualitas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sebagaimana 

pada pembelajaran konvensional (Tubagus, 2018). Namun 

demikian, program BDR merupakan pertama kali terjadi dalam 

sejarah dimana semua tingkat pendidikan diwajibkan untuk 

menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh.  
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Dalam penelitiannya, Lubis (2020) menyebutkan bahwa 

pelaksanaan PJJ memang merupakan suatu keputusan demokratis 

yang baik untuk menjembatani tingginya perkembangan sumber 

belajar elektronik berbasis teknologi. Namun demikian, 

bagaimanapun canggihnya teknologi masih belum mampu 

menggantikan pelaksanaan pembelajaran konvensional yang 

dilaksanakan dengan interaksi tatap muka, yang mana hal ini 

tidaklah mudah bagi penyelenggara pendidikan, khususnya untuk 

dapat beraptasi dengan pendidikan yang menitikberatkan pada 

penggunaan teknologi. Hanya saja saat ini, mau tidak mau, hal ini 

perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan belajar pada saat ini.  

Konteks belajar dari rumah juga mengarah pada kesiapan 

sekolah untuk sekolah dalam melaksanakan PJJ. Dalam penelitian 

ini, sekolah di pedesaan terbukti belum siap untuk melakukan 

peralihan dari belajar konvensional menuju pembelajaran daring.  

Hal ini sebagaimana menurut Choriroh (2020), bahwa pada 

sebagian masyarakat khususnya yang berada di perkotaan lebih 

mudah untuk menyesuakna diri dalam pelaksanaan belajar dari 

rumah. Hal ini berbeda jika dibandingkan pada sekolah di 

lingkungan pedesaan, dimana tidak semua orang tua/wali siswa 

memiliki gawai, sulitnya koneksi internet di pedesaan, kurangnya 

kompetensi digital guru, dan lainnya. Hal-hal ini merupakan PR 

yang harus ditemukan solusi bagi pemecahan masalah tersebut. 



37 
 

 

 

 

4.2.2. Evaluasi Inputv 

Evaluasi input pada penelitian ini menekankan pada SDM, 

sarana dan prasarana, dan pembiayaan untuk mendukung 

pembelajaran. Ketiga hal ini sangat diperlukan untuk efektivitas 

pelaksanaan BDR. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Hamdani, et al. (2020) tentang efektivitas implementasi 

pembelajaran daring (Full Online) di masa pandemi covid-19 

pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Subang”, yang 

menuliskan ketiga hal ini sebagai bagian pdari 8 (delapan) kriteria 

penting yang mendukung efektivitas pembelajaran online: yaitu: 

kemampuan literasi digital guru dan tingkat adaptasi siswa 

terhadap pembelajaran (menyangkut SDM);  kecukupan 

perangkat,  koneksi internet, tingkat kenyamanan aplikasi 

(menyangkut sarana dan prasarana) serta  biaya pembelajaran 

daring (menyangkut pembiayaan).  

Berkaitan dengan kesiapan SDM, pembelajaran BDR 

menjadi dilema bagi guru, siswa, bahkan orangtua siswa. Hal ini 

terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di perkotaan hingga 

pedesaan, termasuk ketiga sekolah yang menjadi subjek 

penelitian. Dilema ini terjadi oleh karena ketika BDR harus 

dilaksanakan dengan segera, namun pada sisi masih terdapat 

ketidaksiapan SDM. Diantaranya, guru belum memiliki 

kecapakan untuk melaksankan pembelajaran daring, siswa belum 

terbiasa dengan pembelajaran mandiri serta minimnya 

kemampuan orang tua untuk mendampingi siswa. Keterbatasan 

SDM ini serupa dengan apa yang dituliskan oleh  Mutaqinah & 
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Hidayatullah (2020) bahwa keterbatasan skill dan pengalaman 

menjadi salah satu kendala BDR. Misalnya, masih banyak guru 

yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan gawai yang 

dimilikinya, para siswa belum memiliki kemandirian belajar di 

rumah.  

Untuk itulah agar pembelajaran di masa BDR dapat 

berlangsung dengan efektif, maka diperlukan pelatihan-pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyelenggarakan 

pembelajaran jarak jauh. Misalnya saja yang dilakukan oleh 

Dormalin et al. (2020), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

sosialisasi maupun pelatihan bagi guru diperlukan untuk 

menambah pengetahuan bagi guru tentang  strategi yang 

dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam 

program BDR dan agar guru semakin termotivasi untuk 

melakukan pembelajaran meskipun pada masa pandemi covid-19. 

Penelitian lain dari Masitah et al. (2022) menunjukkan bahwa 

pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru 

dalam membuat media pembelajaran online bermanfaat untuk 

proses pembelajaran di sekolah dapat menjadi lebih baik dan 

menarik. Sehingga, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

guru sangat diperlukan bagi efektivitas pelaksanaan BDR.   

Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik juga turut 

membantu keberhasilan mutu program pendidikan melalui belajar 

dari rumah. Penyediaan sarpras yang baik akan mempermudah 

guru untuk mencapai keberhasilan belajar online secara bersama 

(Haryani, 2021). Dapat dikatakan bahwa fasilitas sarana dan 

prasarana serta sumber daya manusia memposisikan diri sebagai 

faktor pendukung utama dalam suksesnya sebuah program 
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(Novita, 2017; Isjuandi, 2017).  

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

pembelajaran daring diantaranya gawai atau laptop serta akses 

internet yang lancar dan merata. Namun, dalam penelitian ini 

didapati bahwa khususnya Sekolah SD Inpres 53 Batu Gong yang 

berada di daerah pedesaan mengalami keterbatasan sarana dan 

prasarana untuk menyelenggarakan BDR, baik dari kalangan guru 

maupun siswa. Dormalin et al. (2020) mencatat bahwa hal ini 

merupakan salah satu kerugian bagi para peserta didik yang 

tinggal di pedesaan.  

Dari segi pembiayaan, sekolah-sekolah di Indonesia, 

sangat dibantu oleh sumber pembiayaan melalui dana BOS. 

Melalui dana BOS, sekolah dapat melengkapi sarana dan 

prasarana serta kebutuhan penyelenggaran pendidikan BDR. 

Ketiga sekolah SDN Negeri Lama, SD Inpres 35 Passo dan SD 

Inpres 53 Batu Gong menggunakan anggaran yang bersumber 

dari dana BOS berupa BOS regular. Dana inilah yang digunakan 

untuk melengkapi kebutuhan sarana prasarana sekolah, seperti 

pengadaan wastafel cuci tangan, pengadaan paket internet 

maupun handsanitizer. Penelitian Kenedi (2021) menunjukkan 

bahwa kemampuan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS 

merupakan salah satu kemampuan manajemen kepala sekolah 

yang diperlukan dalam mengelola pembelajaran selama masa 

pandemi covid-19. 

 

 

4.2.3. Evaluasi Proses  

Evaluasi pada tahap proses merupakan bentuk kesesuaian 
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antara pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang telah ditetapkan 

dan bukti di lapangan. Proses BDR di ketiga sekolah dilakukan 

secara daring maupun luring. Proses pembelajaran daring 

membuat siswa harus beradaptasi dengan lingkungan dan cara 

belajar yang baru. Pembelajaran daring dilakukan dengan 

menggunakan berbagai platform teknologi seperti media WA, 

zoom meeting, google class room dan google meeting. 

Rahmawati & Pratikno (2022) menuliskan bahwa pembelajaran 

online membutuhkan perangkat dan jaringan internet yang stabil 

agar dapat mengikuti pembelajaran online tersebut.  

Namun, proses Program BDR di ketiga sekolah 

menunjukkan bahwa pelaksanaan BDR di daerah perkotaan lebih 

efektif dibandingkan daerah pinggiran kota dan pedesaan. Hal ini 

ditunjukkan dengan segera beralihnya pembelajaran daring di SD 

Inpres 35 Passo dan SD Inpres 53 Batu Gong menjadi 

pembelajaran luring melalui penentuan beberapa titik kumpul 

belajar siswa oleh karena ditemukannya berbagai kendala belajar, 

seperti (1) akses jaringan internet tidak lancar, (2) keterbatasan 

kepemilikan media belajar (gawai) karena keterbatasan ekonomi, 

(3) siswa mengalami kesulitan memahami materi yang diberikan 

guru, (4) kesibukan orang tua sehingga tidak dapat mendampingi 

anak belajar maupun dalam mengumpulkan tugas anak di 

sekolah, (5) tidak semua guru menguasai media pembelajaran 

online, serta (6) keterbatasan orang tua dalam mendampingi anak.  

Apa yang dialami oleh kedua sekolah di daerah pinggiran 

dan pedesaan ini mirip dengan hasil pengamatan Dormalin et al., 

(2020) dalam penelitiannya di SMTK Manakel Se’I yang tidak 

dapat melaksanakan pembelajaran daring oleh karena kendala 
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keterbatasan jaringan internet, kondisi geografis serta masih 

banyak siswa yang belum memiliki gawai. Kendala ini 

menyebabkan kerugian besar pada siswa yang tinggal di daerah 

pendesaan.  

Sejumlah penelitian memang telah menunjukkan sejumlah 

kekurangan dalam pelaksanaan program BDR ini di berbagai 

daerah, diantaranya: 1). Materi yang diberikan oleh guru sebagian 

besar tidak dipahami oleh siswa apalagi siswa kelas kecil 1, 2 dan 

3 maupun kelas besar jika tingkat akademiknya rendah, 2). 

Pembelajaran dirasakan tidak efektif karena interaksi antara siswa 

dan guru lebih menunjuk pada satu arah, dengan kata lain siswa 

diberikan materi dan tugas hanya sebatas memahami dan 

mengerjakan tugas maupun soal-soal latihan, 3). Guru kesulitan 

dalam mengontrol siswa yang serius dalam pembelajaran karena 

alasan jaringan atau signal yang buruk, 4). Teori lebih banyak 

diberikan kepada siswa dibandingkan dengan praktek karena 

tidak memungkinkan adanya interaksi secara langsung, 5). Guru 

kesulitan dalam memberikan penilaian karena minimnya 

pengawasan secara langsung, 6). Siswa tidak mampu 

berkonsentrasi dikarenakan gangguan yang sering timbul dirumah 

dan pelajaran menjadi lebih menjenuhkan karena siswa tidak 

dapat berinteraksi langsung dengan teman sekelas.  

Namun demikian, program BDR juga memiliki kelebihan 

atau nilai positif, yaitu: 1). BDR membuat siswa mampu 

memanfaatkan waktu seefisien mungkin antara waktu belajar, 

bermain dan membantu orangtua, 2). Siswa secara tidak langsung 

dilatih untuk mandiri dan menyiapkan diri dalam proses belajar, 

3). Sumber belajar yang dipakai siswa jangkauannya lebih luas 
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buakan hanya buku yang dipakai menjadi referensi belajar tetapi 

dapat menggunakan media sosial lainnya, 4). Siswa lebih kreatif 

dan santai karna proses belajar dilakukan dari rumah sehngga 

tidak membutuhkan suasana yang formal, 5). Tidak dapat 

dipungkiri bahwa BDR memberikan pengalaman baru bagi siswa 

dalam hal belajar dan mampu mempererat hubungan 

kekeluargaan yang terjalin antara orangtua dan anak, sehingga 

fungsi guru dalam hal mengawasi dan membimbing anak 

digantikan sementara oleh orangtua.  

Dijelaskan bahwa terdapat kesenjangan antara proses 

BDR pada ketiga sekolah, mulai dari proses pembelajaran, 

kreatifitas guru dalam memberikan materi dan memainkan gawai, 

keaktifan siswa dalam menerima materi, dan peran orangtua 

dalam pendampingan belajar siswa. Hal ini dapat dibandingkan 

dengan penelitian oleh Wiranata, et al. (2021) menekankan pada 

fokus efektivitas BDR selama Pandemi Covid. Penelitian ini 

dilakukan di SMK 1 Dasa Semesta Bogor. Dan dalam 

penelitiannya menyarankan bahwa dalam pelaksanaan BDR, guru 

memiliki kemampuan merancang kegiatan pembelajaran mulai 

dari persiapan hingga evaluasi dengan lebih kreatif, efektif dan 

sederhana. 

Keefektifan proses pembelajaran BDR juga memerlukan 

dukungan dari berbagai pihak. Sebagaimana penelitian oleh 

Puspaningtyas & Dewi (2020) menjelaskan bahwa siswa perlu 

mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam mengatasi 

kesulitaan belajarnya. Dalam hal ini, peran pendampingan orang 

tua selama BDR juga diperlukan untuk mendukung pembelajaran 

siswa. Dewi et al. (2020) menyebutkan bahwa pola asuh yang 
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baik membantu anak sehat secara fisik dan keamanan psikis. 

Yang dimaksud dengan keamanan fisik anak disini adalah 

orangtua memantau kegiatan anak di luar rumah selama pendemi, 

memperkenalkan anak pada pentingnya megikuti protokol 

kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan sesering 

mungkin. Keamanan psikis meliputi penguatan verbal kepada 

anak sehingga mempu dan dapat menyesuaikan diri dengan 

aturan pembelajaran online di masa pandemi, membuat tugas 

yang diberikan, interaktif dengan guru dan teman selama 

pembelajaran online dan mampu berkomunikasi yang baik 

dengan guru selama pembiasan materi.  

Namun demikian, penelitian oleh Sabiq (2020) dalam 

mengungkapkan bahwa dalam proses mendampingi anak-

anaknya selama belajar di rumah umumnya orang tua mengalami 

kendala dalam mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. 

Kendala yang paling besar kurangnya waktu orang tua oleh 

karena kesibukan pekerjaan dan kesulitan dalam mengarahkan 

anak untuk belajar (Mutaqinah & Hidayatullah, 2020).  

Terdapatnya berbagai kendala di atas menuntut perlunya 

sekolah menerapkan manajemen yang baik yang sangat 

ditentukan juga oleh kemampuan kepala sekolah dalam 

mengelola pembelajaran di masa pandemi, seperti melakukan 

perencanaan yang baik, memotivasi para guru, melakukan 

monitoring pembelajaran, melakukan kerja sama yang melibatkan 

stakeholder sekolah terutama komite sekolah dan pemerintah 

setempat serta pengelolaan sumber dana BOS untuk pemenuhan 

kebutuhan pembelajaran BDR (Kenedi, 2021).  



44 
 

 

 

 

4.2.4. Evaluasi Produk  

Evaluasi produk menunjuk pada penguasaan terhadap 

materi yang disampaikan dan tingkat efektifitasnya. Pencapaian 

di ketiga sekolah terkesan sama mengalami penurunan 

dibandingkan hasil belajar siswa pada tahun-tahun sebelumnya. 

Penurunan hasil belajar ini sangat disayangkan, meskipun 

beberapa penelitian juga menunjukkan hal yang serupa terjadi di 

berbagai sekolah-sekolah di Indonesia sebagai dampak dari 

kurang maksimalnya input dan proses BDR. Misalnya saja 

penemuan Andriana (2021) menunjukkan bahwa pembelajaran 

daring berdampak pada penurunan prestasi belajar siswa dimana 

dimana sebanyak 47% siswa tidak tuntas mencapai Kompetensi 

Ketuntasan Minimal yang ditetapkan. Kendala yang 

menyebabkan penurunan ini seperti tidak adanya pendampingan 

belajar dari orang tua, siswa tidak memahami pelajaran dan 

pengadaan internet. Hal demikian juga dialami di ketiga sekolah 

di kota Ambon ini.  

Sebuah literatur review dari Rahmawati & Pratikno 

(2022) terhadap sejumlah literatur penelitian yang dilakukan di 

berbagai SD di Indonesia selama pelaksanaan pembelajaran 

online di masa pandemi menunjukkan bahwa penurunan atau 

peningkatan hasil belajar (produk) pada masa pandemi sangat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Disimpulkan dari 

penelitian terhadap sejumlah artikel penelitian bahwa faktor 

pemicu penurunan diantaranya kurangnya peran orang tua dalam 

mendampingi dan menyediakan fasilitas belajar anak;  adanya 

kesulitan anak berkonsentrasi, penurunan motivasi belajar, 
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kendala jaringan, kendala kuota dan materi yang sulit diterima 

oleh siswa SD.   

Dengan memperhatikan penurunan kualitas hasil belajar 

tersebut, maka seyogianya sekolah-sekolah perlu melakukan 

upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kurniasari 

et al., (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran   daring   selama   pandemi 

covid-19, maka diperlukan sejumlah strategi diantaranya: 

pemberian materi pembelajaran sebaiknya disampaikan secara   

ringkas, meminimalisir mengirim materi dalam bentuk video  

berdurasi panjang untuk menghemat kuota internet, memilih 

media berupa video dengan menggunakan bahasa yang  mudah 

dipahami,  tetap  memberikan  materi sebelum penugasan  namun   

dalam   pemberian   tugas   hendaknya tidak  terlalu banyak  dan  

soal  hendaknya  lebih  variatif atau menarik, serta pemberian 

tugas harus disertakan  dengan instruksi yang jelas dan tidak 

multitafsir. Sejumlah strategi ini juga dapat diupayakan dalam 

pelaksanaan BDR di ketiga sekolah penelitian untuk mendorong 

peningkatan kualitas pembelajaran daring yang dilaksankaan 

disana.  
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